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08-01-2018 - 22-01-2018

Agenda:
Ma
Wo
Di
Wo
Wo
Do

08-01
10-01
16-01
17-01
17-01
25-01

Nieuwjaars- inloop
Viering verjaardag Juf Marieke gr. 1 - 2
BIEBbus
Workshop “Het (A) meezingfeest” gr. 1 – 2
MR- vergadering
Studiemiddag ( leerlingen ’s middags vrij)

01-01 gr. 2
01-01 gr. 6
05-01 gr. 8

Nanine
Juf Marieke
Britt

Jarigen:
Ward
Cham
Stijn

08-01 gr. 6
12-01 gr. 1 - 2
14-01 gr. 6

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Nieuwe leerlingen groep 1 - 2
Vandaag mochten we weer een nieuwe leerling op de Saenparel verwelkomen:
Yanoah Elmzoom (groep 1)
We wensen Yanoah veel plezier op de Saenparel !

Handdoeken wassen
Donderdag 11 januari 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. T. Vels.
Donderdag 18 januari 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. N. van der Velde.
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Onze Ouderraad zamelt geld in voor extra activiteiten
en materialen voor onze leerlingen.
Maandag, 11 december 2017 – De ouderraad van onze school zal de komende weken van start
gaan met de actie (s)teun! De ouderraad wil graag het beschikbare bedrag aan oudergelden wat
ten goede komt aan de leerlingen vergroten. Zij hopen extra activiteiten/materialen voor de
kinderen te kunnen organiseren en/of aan te schaffen. De komende weken zullen OR-leden u
vragen om uw steun. Vooral rond de Kerstviering en Kerstmaaltijd zullen zij u benaderen.
(S)teun is een nieuwe manier van fondsenwerving met een zeer hoge
opbrengst voor de school. U zult worden gevraagd een varkentje te
wassen (lees: krassen). Het bedrag dat u tevoorschijn tovert is uw
bijdrage. De bedragen onder de varkentjes (de “teuntjes”) variëren van
€0,50 tot maximaal €3,00. Elk (s)teun boekje met 25 teuntjes levert de
school maar liefst €50,- op! In ruil voor uw bijdrage ontvangt u een vel
met 8 waardecoupons met aantrekkelijke kortingen op pretparken,
hotels, winkels, films, foto afdrukken en nog veel meer. Er is voor iedereen
wel iets bij. Zo geeft de Saenparel iets aan u terug als dank voor uw donatie.
Op deze manier hoopt de ouderraad snel over extra middelen te kunnen beschikken die ten
goede komen aan de kinderen. Doe dus mee met de actie (s)teun en let op de groene (s)teun
boekjes die bij u binnenkort door de OR-leden aangeboden zullen worden.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de leden van de Ouderraad.
Statiegeld
Naast de bovengenoemde actie vraagt de ouderraad u ook, als u
het kunt missen, lege statiegeld (plastic) flessen aan de kinderen
mee naar school te geven. In iedere klas zal de OR een
thermometer hangen, zodat de leerlingen en ouders kunnen
volgen hoeveel flessen er per lokaal worden opgehaald. Het geld
dat hierbij beschikbaar komt zal eveneens ten goede komen aan
de Ouderraad-gelden bestemd voor de kinderen.
De leden van de OR zullen de flessen verzamelen en tenslotte
inwisselen voor statiegeld.
De kinderen zullen met bovenstaande acties zo min mogelijk worden belast.
Het streven is dat deze acties niet ten koste van de onderwijstijd/lessen van onze leerlingen
gaat.
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GROEPEN
GROEP 1 - 2
Verjaardag juf Marieke
Woensdag 10 januari 2018 hoopt juf Marieke haar verjaardag te vieren met de kinderen van groep 1 - 2.
De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee naar school te nemen.
Hier wordt voor gezorgd.

Groep 1 - 2 meezing-feest
Woensdag 17 januari aanstaande zal er door Fluxus een workshop worden gehouden in groep 1 - 2.
De workshop vindt plaats in het speellokaal en het thema is Verjaardagsfeest.
We gaan bekende en onbekende liedjes zingen die betrekking hebben op dit thema.
De kinderen mogen deze ochtend verkleed op school komen.

PEUTERS
Herderinstraat 1
1502 ND Zaandam
Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu
Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur Juf Gülcan en Juf Carla

Peuternieuws
De Kerstvakantie is voorbij en wij wensen iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. Voor de kerstvakantie
hebben we afscheid genomen van drie peuters. En ook hebben we een nieuw kindje erbij, Liam. We
wensen hem veel speelplezier bij ons. De kerstmaaltijd was erg gezellig bij ons. We hebben genoten met
zijn allen en later met de ouders erbij. Het eten was ook prima verzorgd en lekker. Bedankt alle ouders
hiervoor. Helaas was juf Carla dit jaar er niet bij omdat zij op vakantie was. Maar ouders hebben prima
meegeholpen.
Vandaag zijn we begonnen met thema welkom. Na een lange kerstvakantie gaan we natuurlijk weer alle
regels herhalen. Thema welkom zal twee weken duren. Daarna gaan we beginnen met thema kunst en
muziek. Juf Carla is ook weer terug en we hebben er weer zin om samen te werken.
Peutergroetjes,
Gulcan en Carla
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